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A. van Zwol 
Streek 131 Rotsterhaule 
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INTERNATIONRI.  

Voor  II  uw  SPORTEENODIODHEDEN 
on son 00ED  ADVIES  
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Dracht 32 
Hearenveen / tel. 24969 

HOCEDI 1K 126 SINT JOHANNESGA 
TEL: 05137-1818 
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tel. 1951 

tel. 2087 

61 Heerenveen te1.05130-25412 

14 Joure 	tel. 05138-4049 

voorzitter 

secretaresse 

penningmeester  

corn.  leden 

consul  

clubgebouw  

september 1986 
2e jaargang nr. 1 

Clubblad  voetbalvereniing "DE WITE PEAL"  
Rotsterhaule  

Opgericht 19 juni 1947 

BESTUUR : 

Eelco Westra 
M.J. Hogeboomstraat 

- R. Visser-de Vries 
Prinses Marijkeweg 

- U. Gongrijp 
de Grie 33 
A. van der Meer 
Nieuweweg 49 	Rotsterhaule 

- G. Sloothaak 
Kampweg 7 	Rotsterhaule 

- J. Haven 
Molenstelle 11 	Sintjohannesga 

- C. Visser (jeugdcommissie) 
Prinses Marijkeweg 11 Sintjohannesga 

- W. Toering (jeugdsecretaris) 
Kolklaan 12 	Heerenveen 	tel.  

- A.P. van Stralen 
Kampweg 9 	Rotsterhaule 

- de Grie 	Sintjohannesga 

25 Sintjohannesga 

29 Sintjohannesga 

Sintjohannesga 

leden 

redaktie 

FEESTCOMMISSIE AKTIE '75  : 
Harry Visser 
Geert Knolweg 73 	Joure 

- Minne Modderman 
Streek 54 	Sintjohannesga 

MEDEWERKERS CLUBBLAD 

- Jan Knijpstra 
M.J. Hogeboomstraat 
Klaas Veenma 
M.J. Hogeboomstraat 

- Johannes de Vries 
Prinses Marijkeweg 
Arjen Veenstra 
Prinses Marijkeweg 

- Rintje Heeringa 
van Maasdijkstraat 

- Geert Dijkstra 
Jol 

tel, 05138-5090 

tel. 05137-1764 

drukwerk 	- Jappie Berger 
Pealskar 	9 Joure 

BANKRELATIES  

v.v. D.W.P. 	- (voor contributie) 3307.07.590 Rabobank 

clubblad D.W.P.- (advertenties e.d.)3264.20.843 Rabobank 
Wensen betreffende elftalindelingen niet-selectiespelers voor volgend 
seizoen, kunnen vanaf nu schriftelijk kenbaar worden gemaakt bij de 

secretaris. 



le 

2e 

3e 

4e 

5e 

A jun. 

B jun. 

C jun. 

D jun. 

E jun. 

dames  

tel. 05120-19371 

tel. 05130-27465 

LEIDERS 
- Jan-77E-reve 

H.J. Groenstraat 8 Sintjohannesga 
- Herman de Heij 

Reigerstraat 3 Heerenveen 
- Geert de Jong 
Molenstelle 17 Sintjohannesga 

- Douwe van der Schaaf 
Hollandiastraat 37 Scharsterbrug tel 

- Joke van Hes 
H.J. Groenstraat 33 Sintjohannesga 

- Anne van der Wal 
de Grie 39 Sintjohannesga 
Albert Hol 
Molenstelle 4 Sintjohannesga 

- Dick Visser 
Prinses Marijkeweg 15 Rotsterhaule 

- Klaas Woudstra 
Brugstraat 14 Joure 	tel 

- A. Lieuwes 
de Grie 15 Sintjohannesga 

- Jurrit Wierda 
Kerkhoflaan 8 Sintjohannesga 

- Johannes de Vries 
Prinses Marijkeweg 23 Sintjohannesga 

- Wiepie Krist 
De Grie 5 Sintjohannesga 

-  Germ  Sloothaak 
Kampweg 7 Rotsterhaule 

- Gerrit Dijkstra 
Streek 79 Sintjohannesga 

- H. Pen 
M.J. Hogeboomstraat 9 Sintjohannesga 

- tijdelijk U. Gongrijp 
nog vakature 

TRAINERS  

selektie 	- J. de Vries 
de Wetering 24 Drachten 

3,4 en 5e 	- W. Toering 
Kolklaan 12 Heerenveen 

A,B en C jun. - J. Haven 
Molenstelle 11 Sintjohannesga 

D en E jun. 	- W. van der Wal 
Heechhout 13 Rottum 

- Wijnand Dijk 
J. Veldstraweg 86 Ouwsterhaule 

tel. 1831 

tel. 1889 

tel. 1062 

. 05138-2422 

tel. 1798 

tel. 1783 

tel. 2024 

tel. 1757 

. 05138-5213 

tel. 1572 

tel. 1933 

tel. 1951 

tel. 1954 

tel. 1286 

tel. 1636 

tel. 2071 
tel. 1628 

tel. 05130-27657 

Persoonlijk zouden wij liever een frommelgoal scoren dan een 
mazzelgoal. 

'Vorig jaar heb ik me in de vakantie de Piet Keizer-schaar eigen 
gemaakt, dit jaar wou ik de Rivelino-overstap gaan oefenen, maar als 

die te moeilijk is probeer ik eerst wel gewoon de Laseroms-tackle.' 
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Persoonlijk zouden wij liever een frommelgoal scoren dan een 
mazzelgoal. 

'Vorig jaar heb ik me in de vakantie de Piet Keizer-schaar eigen 
gemaakt, dit jaar wou ik de Rivelino-overstap gaan oefenen, maar als 

die te moeilijk is probeer ik eerst wel gewoon de Laseroms-tackle.' 



Van de 
redaktie- 
tafel 

Eindelijk is het dan weer zover. 

Uw clubblad rolt weer zo soepel en 

fantastisch door uw brievenbus alsof 

het lijkt dat het nooit zo'n twee 

maanden uit de running is geweest. 

Zo hopen wij ook, dat alle voetbal-

elftallen weer zo sopel beginnen, 

wat dus een gelijkspel of winst inhoudt. 
Ook dit jaar is het ons weer gelukt om 

genoeg adverteeerders te krijgen in dit 

clubblad. Hiervoor onze hartelijke dank 

voor onze oude maar ook onze nieuwe adverteerders. 

Ook in deze, maar liefst 2e  jaargang, komen de rubrieken DYn In sulveren 

rane", "Elftal van de maand", de voetbalkwis en "Herinnert u zich deze 
nog" weer terug. Ook is ons redaktieteam versterkt met 2 heren en wel de 

heer Klaas Veenma alswel de heer Geert Dijkstra. Jappie van Hes heeft 
inmiddels het team verlaten vanwege zijn drukke werkzaamheden in  lithe 

royal Dutch army"  (vert. nederlandse artillerie), Wij willen hem bij deze 

sterkte in die functie wensen en willen hem bedanken voor de "vele" werk-

zaamheden die hij voor het clubblad heeft verricht. 
Voorts willen wij alle leden, donateurs, adverteerders, leiders, bestuur, 

trainers, onze drukker en supporters een prettig sportief en succesvol 

seizoen toewensen. Ook de prijzen van de topscoorders van vorig seizoen 

en de minst gepasseerde keeper zijn inmiddels op plemberige wijze uitge-
reikt door onze afgetreden voorzitter Oene Bijker, deze prijzen werden 

beschikhaar gesteld door Bosma automaterialen uit Leeuwrden, waarvoor 

nogmaals onze hartelijke dank. (zie  fob  verderop in dit bladl 

Deze strijd zal ook dit seizoen een vervolg krijgen, zodat de spelers 
weer een doel hebben om op te richten. Wij zijn dan ook zeer benieuwd 

of Marten Woudstra en keper Mindert Mulder hun eerste prijs zullen con-
tinueren, ook hebben wij een nieuwe voorzitter in de persoon van Eelco 

Westra die daarin wel enige ervaring heeft, veel succes wensen wij ook 
hem toe. Oene Bijker willen wij bedanken voor alle stukjes die hij het 

afgelopen seizoen voor het clubblad heeft geschreven wij wensen hem dan 

ook alle succes toe met zijn drukke werkzaamheden. 

Tot slot hopen wij dat iedereen die denkt dat hij wat heeft te vermelden 

zich wil melden bij de redaktie van het clubblad of zijn verslagen depo-

neert in de copybus in de kantine. 
Hierdoor kan het gezellige clubblad weer uitgroeien tot veel leesplezier 

voor zowel jong en oud. 
P.S. In het tweede nummer zullen de nieuwe selektieleden middels een 

intervieuw aan uw worden voorgesteld. 

de redaktie.. 



van de vootz tter 

Net een iets gewijzigd bestuur, oner-etekende als 
voorzitter, en een nieuwe trainer voor de A— en B 
selektie is het seizoen 1986/87 inmiddels weer 
begonnen. De start van de competitie is voor de 
meeste teams voorspoedig verlopen en de eerste 
punten zijn "binnen". 
Met behulp van trainers, spelers(sters) en alle 
vrijwilligers hopen wij als bestuur op nog vele 
overwinningen en even zovele kampioenschappen, maar 
ook vooral op een sportief en plezierig voetbaljaar. 

Eelco Westra. 

22 augustus was weer onze jaarvergadering om 
20.00 uur opende O. Bijker met een hartelijk 
welkom aan de aanwezigen. Hoewel de opkomst 
niet tegen viel, zou het toch prettig zijn als 
wat meer leden deze vergaderingen zouden bij-
wonen. Na de opening waren de notulen aan de 
orde, opgemaakt en voorgelezen door secretaresse 
R.Visser-de Vries. Daarna gaf de  seer,  een ver-
slag van de aktiviteiten van het afgelopen 
seizoen, Daar tekende zij aan dat de elftallen 
allen bijzonder goed hadden gepresteerd. Het 3e 
en 4e elftal behaalden zelfs het kampioenschap. 
Ook de jeugdcommissie gaf een duidelijk verslag, 
penningmeester U. Gongrijp gaf evenals voor-
gaande jaren weer een uitgebreid overzicht van 
de financien en alles tot in de puntjes verzorgd. 

Bestuursverkiezing; voorzitter 0. Bijker was aftredend, hij stelde 
zich niet herkiesbaar wegens zijn drukke werkzaamheden. Op voor-
dracht van het bestuur werd E. Westra met algehele stemmen gekozen 
tot voorzitter. Bij de rondvraag kwamen nog enkele punten aan de 
orde die het bestuur (hopenlijk) tot alle tevredenheid wist te 
beantwoorden. Om half elf sloot de voorzitter de vergadering en 
wenste allen wel thuis. 

De kompetitie is inmiddels al weer in volle gang en de eerste 
kostbare puntjes konden worden binnengehaald. Dat spelers en leden 
weer vol geestdrift zijn blijkt wel uit het volgende; 
Op woensdag 27 aug. stond de bekerwedstrijd van onze A junioren 
tegen Udiros op het programma, maar reeds op dinsdag 26 aug 
vertrokken spelers en leiders naar Nieuwehorne. Blijkbaar was daar 
geen overnachtingsmogelijkheid zodat men onverrichter zake weer 
huiswaarts keerde. Op woensdag werd de reis opnieuw aanvaard, zeker 
niet tevergeefs, na een spannende wedstrijd wist  DWI)  een 2-4 
overwinning te behalen. Een fraai resultaat. 
P.S., over de strafrapporten het volgende: Alleen als een speler 
uit het veld wordt gezonden moet er een verweerschrift worden 
ingediend bij het secretariaat, Dit geldt zowel voor de eigen- als 
voor de tegenpartij, Bij de junioren moet er bij de eerste boeking 
wel een strafrapport worden ingediend omdat er bij de junioren 
bij een boeking een schorsing volgt. 
Verder wenst ons bestuur alle elftallen veel succes toe in het 
nieuwe seizoen. 

R. Visser - de Vries 



naam 
geboortedatum 
adres 
woonplaats 
telefoon 
burgelijke staat 
beroep 
opleiding 
trainersopleiding 
voetbalcapaciteit 
eerder trainer van 

rookt 
drinkt 
mooiste behaalde 
resultaat 
slechtste resultaat 
voorbereiding van de 
training 
ideale trainingsop- 
bouw 

favoriete trainings- 
vorm 
beste elftal betaald 
voetbal 
beste speler(s) 
beste keeper(s) 
werd PSV terecht kam- 
pioen? 
trainersi dool 
hobby Is 
favoriete muziek 
literatuur 
kranten/tijdschriften 

films 
gerechten 
radioprogramma's 
t.v. programma's 
voetbalkommentatoren 
merk auto 
ideaal bij D.W.P. 
eerste indruk D.W.P. 

wat ik verder nog kwijt  

Jan Anne de Vries 
1 oktober 1942 
De Wetering 24 
Drachten 
05120 - 19371 
gehuwd 
uitvoerder 
IJ.T.S en diverse avondcursessen 
diploma D vande K.N.V.B. 
redelijk, heb gespeeld in 2e klas KoN.V.B. 
W.T.O.L.  Oudwoude 
S.V. HoutiTEE7-- 
Sport Vereent te Oldeberkoop  
ja 
ja 

kampioen met S.V. Houtigehage 
degradatie met Sport Vereent 

voor elke training maak ik een schema op papier 

rustige opbouw door veel aan de bal te zijn, 
door middel van kombinatievormen en partij-
vormen. 

verschillende partijvormen 

P.S.V. 
Ruud Gullit 
Hans van Breukelen en Joop Hiele 

jazeker 
Rinus Israel 
voetbal op de eerste plek daarna vissen. 
country muziek 
Fryske boeken en sportliteratuur 
Leeuwarder Courant en 
Voetbal International 
geen voorkeur 
chinees eten 
Langs de Lijn en Radio Fryslan 
Studio Sport en Journaal 
geen echte voorkeur maar Theo Reidsma als beste  
Peugeot  
kampioen worden 
goed 

wil: 
samen een goede eenheid en wedstrijdmentaliteit te 
kweken en met elkaar hard werken om proberen kampioen 
te worden en te promoveren naar de 4e klas K.N.V.B. 

Namens de redactie danken wij Jan de Vries voor dit 
Interview voor het clubblad. 
Wij hopen, dat zowel de leden als donateurs een beetje 
beter kennis konden maken met de nieuwe trainer voor de 
A en B selectie van D.W.P. Wij wensen hem veel succes 
voor het komend seizoen toe. 	de redactie. 



Deze maand weer een foto, niet elke maand plaatsen we een foto, daar 
onze voorraad beperkt is. 
Vriendelijk verzoek aan iedereen dus die nog oude foto,s en verslagen 
van D.WP. heeft om die bij de redaktie in te leveren. 
Alle materiaal word uiteraard teruggegeven. 

Foto. 
Boven vol.n.r.: 
TINUS HOL, T.v.d.WOUDE, J. VISSER, S. DE VRIES, H.VISSER en  good (old) 
young  FRANKE SLOOTHAAK (in slanke uitvoering red.) 
Onder v.l.n.r.: 
JAPPIE KOOPMANS, MARTEN BOS, KLAAS SNIJDER, J. VAARTJES, HENKIE MEERDING, 
L.SCHOTANUS. 
Leider van dit elftal was toendertijd F. DE GRAAF. 

In het laatste nummer van vorig seizoen sloten we de wedstrijdverslagen 
af met een stukje uit de  Jouster  Courant van 26 maart 1954 tegen 0.N.S. 
Deze keer een interessant verslag van D.WP.-Workum en de toendertijd 
nog 4e klasser Blauw Wit, nu le klasser, uit Leeuwarden. 
Tevens de standen van de andere D.W.P. elftallen. 
Nog even ter verduidelijking de wedstrijdverslagen sluiten elke maand 
op elkaar aan, de eventuele fotols behoren daar niet bij. 
Ook deze maand weer veel leesplezier. 

Overzicht vierde Masse A. 
Slechts één wedstrijd vond doorgang. Friso 
nam, op eigen terrein, afscheid van deze 
competitie met een 5-2 nederlaag tegen 
Bakhuizen. De  Jousters  hebben een bar 
slecht seizoen achter de rug en eindigen 
dan nu ook met sombere cijfers op de laat- 
te plaats. De stand is hier: 

Tijnje 13 10 2 1 22 48-19 
C.A.B. 12 8 1 3 17 27-17 

• Freno 14 7 3 4 17 34-28 
R.E.S. 13 7 1 5 15 15-17 
Stiens 13 5 1 7 11 22-26 
M.K.V. • 12 4 2 6 10 25-34 
Bakhuizen 13 3 1 9 7 24-34 
Friso 14 2 1 11 5 17-40 

Voor Zondag is slechts één wedstrijd vast-
gesteld, nl. C.A.B.—Tijnie. Nu Tijnje de 
titel reeds heeft veroverd is de aardigheid 
van daze wedstrijd, die enkele weken gele-
den, nog zo belangrijk scheen te zullen wor-
den, af. De Boiswarciers zullen er wel een 
eer In stellen te bewijzen dat ze niet 74-
veel zwakker zijn dan de kampioenen,  

Blauw 	 3-0. 
Onder leiding van scheidsrechter Maurits 
traden beide ploegen precies op.  tijd aan. 
D.W.P. verloor de tos en moest de eerste  
lieu  I tegen de wind in spelen, doch be-
vocht, ondanks deze handicap, een veld-
overwicht. Vrijwel de gehele eerste helft 
kwam Blauw Wit er niet aan te pas. Steeds 
weer brak D.W.P. door en het mag een 
wonder heten dal geen enkele van de vele 
opgelegde kansen in een dOelpunt werd 
omgezet, In deze periode werd er veel tg 
weinig geschoten en gebeurde dit al eens 
dan stonden paal en lat verder succes in 
de weg. 
Even voor rust slaagde Blauw Wit er in 
zich aan de druk te ontworstelen en tot 
het offensief over te gaan. Waterla.nder en 
Sloothaalt, voor de eerste keer weer opge-
steld na een ongeluk hem in het vorige sel-
zoen overkomen, konden steeds weer tijdig 
ingrijpen. Vooral Sloothaak viel op door 
zijii rustige spel. 

J.C. 9apr54 

Jan Kniipstra. 
Eindelijk kon de Blauw Wit-aanhang jui-
chen toen midvoor Grave  nit  een mooie 
open aanval doelman de Hoop met een ver 
schot kansloos sloeg (1-0). Blauw Wit 
probeerde direct door te drukken en een 
tweede doelpunt hing in de lucht toen links-
buiten Kooien van dichtbij een oerhard 
schot inzond, maar de jeugdige doelman de 
Hoop, die de gehele wedstrijd zijn doel op 
schitterende wijze verdedigde, wist met een 
fantastische zweefsprong de bal buiten de 
kool te stompen. 
Met 1-0 werd van doel gewisseld en de 
eerste twintig minuten na rust deinde het 
spel op en neer niet wisselende kansen, De 
aanvallen van D.W.P, waren talrijker, doch 
die van Blauw Wit veel gevaarlijker, aan-
gezien de Blauw Wit-voorhoede steeds hun 
aanvallen met een schot besloten, terwijl de 
D.W.P.ters tot in het oneindige bleven com-
bineren en er in laatste instantie steeds 
wel een BI. Wit-been tussen kon komen. 
Na 25 minuten spelen werd er weer een 
aanval via linksbuiten Kooien opgezet. De 
bal werd goed voor doel geplaatst waarna 
rechtsbuiten Kolk het vonnis met een  strait  
schot voltrok (2-0). 



M.YEENSTRA 
Streek 174 

8463  NH  ROTSTERHAULE 
tel. 05137-1870 

KOM VOETBALLEN! 

WORDT LID 
welkom hij 

voetbal 
vereniging  with  LI Li 

AANMELDEN BIJ R,VISSER—DE VRIES 05137-1739 	peril 
Ales  veer ?fl rî  

hot »Moto adeo, 

.Anol ze bij de 
FRITES EX PR 

IDP. WITH& SP11,11ll«irS'D213 

oudeha 	
i

ske 

lln het zemerseizoeno 
lfzijgrat u  ons  datiolliji&e 
ijnogigen kg he Mlaantawill pig 

INRUIL - FINANCIERING - GARANTIE 
OOK VOOR ALLE VOORKOMENDE REPARATIES 

UW ADRES 

Autobedrijf 
-13C HOF  by  

ROTTUM Tel 05137-1322 

De kleine zaak met de Grote Service 

Tweewielerebear• -1°1° [( 

ïJE STRA 
Oudehaske 

Tel. 05130-77212 

TOV0113 benzinestation en autoservice 

-„ 

MABO 
Bootservice 

ZEILBOTEN 
ROEIBOTEN 
TRAILERS 
KANO'S 
SURFPLANKEN 
REPARATIE 

Haskerátgongen 3, 
OUDEHASKE 
Tel. 05130-77301 

Hollandiastiaat 50 
te Scharsterbrug 

9 9 

Café-Restaurant - Zaalaccommodatie 

99LILT  ANK E. 3 . 

Vonk' een geslangde l'eeslavond en 
tegen een betaalbare phijs. 

Voor uw receptie personeelsavond Imffielarel - diner - of laatste pleisterplants. 
Zaalcapaciteit 350 personen. Koffiétafels en diners tot 175 personen. 

Vraag vrijblijvend prijsoppial bij de beer I K. Junkman, Tel. 05138-2350. 
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TELEFOON 1597 

UW DIEPVRIESVULLING ZOALS: 
ACHTERBOUT 
VOORVOET 
HALFVARKEN 
EN PAKKETTEN 

UIT EIGEN KEUKEN: 
WORST 
LEVERWORST 
KOOKWORST 
HAM ENZ. 

WIJ SLACHTEN ZELF 
OOK VOOR HUISSLACHTING 

SPECIALITEIT IN EIGEN GEROOKTE DROGE WORST EN SPEK 

ROTSTERHAULE  
STREEK  125 

as-aval; 

,-.I 4  + J .-mac-.- 

ORNELIS 
Midstraat 130- JOURE - Tel. 05138-2563 

Voor drogisterijen, 
cosmetica 
foto's ontwikkelen 
(gratis rolletje) 
schoonheidssalon - zonnebank  

DROGISTERIJ 

BA BYZA A K 

7.  IS 1444R U131 WEE; 
W44I? U WORM-HEIM 

64 NET  EENS RAI  OW PNONNE11, 
EN CI MIT  nou  nrra 
4D1?rs PMEIttil  

CAFETARIA "r curgeo " 
G. de Graaf, 

naast  de Jouster Toren. Tel. 3390 

Ufflljg autorijden met onze rijopleitling 

AUTORIJSCHOOL VALKEMP 
VAMOR7MI 

SCHEEN 53 - JOURE - 05138-2964 

De autorijschool met Bovag-garantie 
Theorieles is wekelijks te bezoeken. 

Bel vrijblijvend voor al uw informatie boven- 
staand telefoonnummer 

GEREEDSCHAPPEN 
HANG- EN SLUITWERK 
LADDERS 
KANTELDEUREN 
DAKRAMEN 
TUIMELDAKRAMEN 
ALLES VOOR VAKMAN 

EN DOE-HET-ZELVER  it  
MIDSTRAAT 151 • JOURE 

REGTS 

SPORTKIEDING 
Ga eens een praatIe maken 
met uw sportspeclalist 

Midstraat 39 
Tel. 2647 

Ook het speciale adres voor 
HENGELSPOR  FART  IK EL EN 

SPORTSHIRTS 
KOUSEN 
BROEKJES 
ROKJES  
Adidas-, Puma-  en  Quick  
SPORTSCHOENEN 

GLAS 

SIRENC 
scheenseivice 

141. Jaw 
clean inn stomenj 

I" Mu. 

SCHOENREPARATIE 
Snel, voordelig 

en goed. 
Stomerij ouderwets 

goed en niet duur. 

"in4cekir~41 

„de lelie" 

Ten en Tineke Feenstra 

Midstraat 102 -Joure - Tel. 2458 

BIN NEI DE  HAL!  
Us lepenIngstilden bInne: 

tuonnocialo an 9.00 want 10.00 
or 

VVO0d0 tan 9.00 oant 21.00 oore 

OEKOER 
EK FOAR WENNINGYNFIJOCHTIN0 

DE JOUWER 

FOTO • VIDEO • LECTUUR - BOEKEN 

Midstraat 153- 8501  AK  Joure — Tel. 6460 

'discount  
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,iatbemarasaisvaidÉs 

Nijland 
Makkurn 
Bolswardia 
Balk 
Woudsend 
V.V.I. 
H.J.S.C. 

C.V.V.O. 
IJ.V.C. 
O.N.S. 2 

19 .t3 4 2 30 64-2: 
20 14 2 4 30 
18 13 2 3 28 5G--2: 
20 10 .4 6 24 64-3! 
17 7 4 6 18 38-4! 
19 7 3 9 17 32-3! 
18 6 3 0 15 51-5! 
20 7 0 1-3 14 47-6' 
19. 5 2 12 12 87-5: 
18 4 3 11 11 31-51 
.16 2 2 12 42f-8. 

* 2 verliespunten wegénfpniet opkomen te 
gen C.V.V.O. 

2e lrlasse - A: 
Oeverzwal. 
Heeg 2 
Worlcurn 2 
De ICool 4 

,D.W.P. 2 
Balk 2 
1J.V.C, 2 
Hielpen 2 

12 2 0 
10 2 2 
9 —5 
6 3 5 
7 —7 
5 —9 
3 1 10 
0 0 14 

76—V 
48-21 
48-3: 
89-3: 

32—ti: 
27-5: 
18-4-71 

14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 

26 
22 
18 
.15 
14 
10 

7 
le klasse A: 

klasse A: 
klasse C: 

A Jun, afd. A: 

B Jun. afd. C: 

2e 
3e  

floe iltottnatiekand,en btaa4 D.Wa2o 

2 
4 
3 
5 
5 
5 
9 

12 
12 

22 
19 
19 
18 
17 
17 
11 

4 
1 

Lemmer 1, 2 verliespunten w.n.o. 

ZATERDAG MEE 
Johannesga: 

14.30 uur: D.W.P.-Lemmer (B-Jun.) 
16,00 uur: D.W.P. 3—H.J.S.C. 2 

O.N.S. 2-Hielpen 
Woudsend-V.V.I. 
Malckum-Bolswardia 
Nijland-H.J.S.C. 
Workum 2-Hielpen 2 
H.J.S.C. 2-V.V.I. 2 
C.V.V.O. 2-O.N.S. 3 
D'huizen 3-0.W.P, 3 
Makkum-Bolswardia 
Workum-Balk 

VOETBAL O.N.S. 
I leeg.  
M.J.V. 
D.W.P. 
Blauw Wit 
Zwaluwen 
Workurn 

Nauwelijks was de wedstrijd drie minuten Delfstrahuizen 
oud of rechtsbuiten van der Meer passeerde QVC 
met een harde schuiver doelman Van Gos- 
liga 	Beurtelings waren beide ploe-
gen in de aanval, doch voorlopig konden de 
verdedigers het wel klaren, 
Na een half uur spelen gaf D.W.P. een 
corner weg, welke op links scherp voor het 
doel werd geplaatst door rechtsbinnen 
Bbersina, zodat een duwtje met het hoofd 
van middenvoor Genee voldoende was om 
het net achter doelman de Hoop te laten 
bollen. (1-1). 
D.W.P. wist de strijd weer te verplaatsen 
en toen men de juiste afweer tegen de 
agressieve en snelle middenvoor Genee had 
gevonden door de bewaking op te dragen 
aan linksachter Bron, was de stootkracht 
dor Workuni-voorhoede behoorlijk lam ge-
ler • 
Alt —Jr-man, de laatste  woken  In prima con-
ditie, belaagde meerdere malen doelman 
Van Gosliga, doch doelpunten bleven ult. 
Toch zou D.W,P. met een 2-1 voorsprong 
de rust ingaan, dank zij de medewerking 
van stopperspil Wesselius, die dermate door 
Akkerman in moeilijkheden werd gebracht, 
dat hij niets anders kon doen • dan terug-
spelen op zijn eigen doelman, welke hij met 
een schot in de linkerhoek passeerde. 
Na de thee was het een oppermachtig 
D.W.P. dat het eerst tot doelpunten kwam. 
De jeugdige Mulder, een aanwinst voor de 
voorhoede, was op prachtige wijze doorge-
broken en zou proberen ook doelman van 
Gosliga te verFichnlicen, toen rhkj door rechts-
achter Nijenhuis werd gevloerd. Schelde-
reelttkr Zeilstra wees resoluut naar de wit-
te stip en penalty-specialist Visser voltrok 
het vonnis (3-1). 
Even kwam Workum terug en wist door 
rechtfibinnen Ioersma In te lopen tot 3-2. 
Toen sloeg D.W.P. echter onweerstaanbaar 
toe. Via een buitenspeldoelpunt van Akker-
man werd het 4-2, waarna van der Veen 

-oede voorzet op de juiste waarde wist 
te 	.latten en hard inschoot (5-2). 
Akkerman zorgde voor de eindstand 6-2. 
Bovendien werden nog 2 doelpunten afge-
keurd, zodat de toeschouwers wel waar 
voor hun geld hebben gekregen. 
Het was een sportieve ontmoeting welke 
door scheidsrechter Zellstra op rustige wijze 
werd gefloten. 

4e klasse A, Zaterdaginlddage,empetltle. 
Hoewel ook hier de strijd om n de bovenste 

zeker nog filet geblust. Want ook voor de 
pl.lats goeddeels werd 'beslist is het vuur 

tweede, derde en vierde plaats bestaat gro-
te belangstelling. Oranje Nassau slaagde 
erin, eigenlijk lets tegen de verwachting, 
om Heeg in eigen home een 2-1 nederlaag 
toe te brengen. De titel kan de Snekers nu 
practiseh niet meer ontgaan. Ondanks de 
nederlaag tegen O.N.S. zijn de kansen op.  
promotie voor Heeg nog bijzonder gunstig. 
Om de belde andere plaatsen wordt ver-
woed gestreden door Blauw Wit, Zwalu-
wen, M.J.V. en D.W.P. In die strijd liet 
Blauw Wit door een 2-1 nederlaag tegen 
concurrent M.J.V. een steek vallen, maar 
D.W.P. en de Zwaluwen zetten de race bij-
zonder succesvol voort. D.W.P. met een 
grote 6--2 overwinning op Workurn en de 
Zwaluwen door middel van een oven im-
posante 5-1 zege in .Delfstrahuizen. De 
stand werd hierdoor: 	 J.C. 7mei54  

D.W.P hield echter dapper vol en meerdere 
malen ging men weer tot het offensief over, 
maar nimmer slaagde een D.W.P.-speler er 
In Om de bal tussen de beide palen te krij-
gen. 
Deze tegenspoed drukte zijn stempel op de 
ploeg, zodat het tempo langzamerhand aan-
merkelijk begon te zakken. 1.0 minuten voor 
het einde kwam de genadeslag toen rechts-
binnen Plocgstra  nit  een scritrtmage on-
houdbaar inknalde. (3-0). 
De aardigheid was er nu geheel at en de 
wedstrijd was de laatste minuten het aan-
kijken nauwelijks meer waard. In de stand 
kwam geen verandering meer. Blauw Wit 
was zeer ingenomen niet deze zwaar be-
vochten zege, aangezien men thans weer 
redelijke kansen heeft om to promoveren 
naar de nieuw te vormen derde klasse. 
Doelman de Hoop van D.W.P. was de ster 
van het veld terwijl bij 131. Wit vooral de 
jeugdige linkshalf Inema de aandacht trok 
van de aanwezige leden van de Frieze  Tech.  
nische Comanissie.'(oorr.) 

40  Wass°  A, Zaterdagmiddageompetitle. 
Delfstrahuizen-Zwaluwen moest opnieuw 
worden afgelast, zodat ook hier slechts één 
wedstrijd doorgang vond. Dat was Blauw 
Wit—D,W.P., die de hoofdstedelingen een 
3-0 overwinning opleverde. Beide ploegen 
wisselden tevens van  pleats  op de rang-
lijst. Die ranglijst geeft nu het 'volgende 
'beeld: 
O.N.S.. 	13 9 2 2 20 85-24 
Heeg 	13 9 1 8 19 26-13 
Zwaluwen 	12 , 7 1 4 15 24-16 
M.J.V. 	13 5 5 3 15 17-15 
Blauw Wit 	11 6 1 4 13 32— 9 

12 5 2 5 12 24-28 
Workum 	13 • 5 1 7 11 20-32 
Delfstrah. 	11 2 0 9 4 14-31 
Q.V.O. 	12 0 1 11 1 12-4g 
Voor as. Zaterdag zijn geen wedstrijden 
vastgesteld. 

Ir.V.B.-atanden (Zaterdagmbldageminp.) 
le (class° A:  

Sc klasse C: 
Delfstrah. 2 	14 13 	1 	0 27 100-1: 
C.V.V.O. 2 	15 10 3 2 23 48-2; 

1-5 De Kooi 5 	14 7 3 4 17 35--3; 

.5--1  DVD VW1f si Pt: 3 	

13 5 

3 	6 3 1 2 7 2G-1: 

2 6 10* U-4,  

t- r2ah. 
13 4 0 9 8 33-4: 

2 4 2   C.V.V.O. 3 	13 2 3 8 7 37-6: 3-1 H.J.S.C. 2 	13 	1 	2 10 	4 25-51 
0-2  O.N.S. 3 	13 4 1 8 3** 20-61 

D.W.P. 3, 2 verliespunten w.n.o. 
** O.N.S. 3, 6 verliespunten w.n.o. 

,o? mmt000 (4  ..,,,.... 

D.W.P.—Workum (1-2,  

14 
14 
15 
15 
14 
14 
15 
14 
13 

10 	2 
9 	1 
7 5 
8 2 
8 	1 
8 	1 
5 ' 1 
2 	0 
0 1 

Zaterdagmlddageompetltle: 

37-25 
27-15 
22-17 
37-32 
36--12 
30-20 
29-41 
17-42 
12-43 

Het aanvankelijk voor Zaterdag vastgestel-
de programma is gewijzigd. Er worden nu 
twee wedstrijden gespeeld, nl. 

Heeg: Heeg—Q.V.C. 
Leeuwarden; Zwaluwen—O.N.S. 

De Sneicers kunnen Zaterdag door een zege 
In Leeuwarden de kampioensviag hijsen. Of 
het zover zal komen valt echter te 'betwij-
felen, want de Zwaluwen zouden door een 
overwinning hun promotiekans aanmerke-
lijk doen stijgen. Heeg zou bij een even-
tuele misstap van ONS, nog in de running 
kunnen blijven, want de wedstrijd tegen 
Q.V.C. mag de thuisclub ge-en moeilijkheden 
opleveren. 

Jun. A, kroep A: 
D.W.P. 	14 10 2 2 22 48-21 
O.N.S. 	11 9 2 0 20 64— 9 
.Bolswardia 13 9 2 2 20 38-13 
Oeverawal, 	14 8 1 15 17 40-215 
Balk 	14 5 2 ,7 12 24-31 
ONS. 2 	12 3 2-i 7 8 19-34 
IVialckum 	13 3 1 9 7 18-46 
Workum 1 	12 3 0 9 6 16-41 
Workum 2 	11 1 0 10 2 14-61 

Jun. B, groep 0: 
Lemmer 1 	9 8 0 1 14* 55— 7 
Balk 	 8 6 1 1 13 22— 
V.V.I. 	9 5 1 8 11 28-15 
D.W.P. 	8 5 0 3 10 27--13 
.',...,emmer 2 	10 0 2 8 2 7-45 

10 0 2 8 2 2-52 

E 3 
2-1 
1-0 
6-9 
5 0 



reserve 3e klas K.N.V.B (2e) 

1 Q.V.C. 2 
2 D.W.P. 2 
3 C.S.L. 2 
4 Y.V.C. 2 
5 Joure 2 
6 Blauw Wit 4 
7 Wolvega 3 
8 Heerenveense Boys 3 
9 Drachster Boys 3 
10 Leeuwarder Zwaluwen 
11 C.V.V.O, 2 
12 O.N.T. 2 

3e klas B F.V.B. (4e) 

1 Q.V.C. 3 
2 T.G.P163 2 
3 O.V.V.O. 4 
4 D.W.P. 4 
5 Oudega-W 3 
6 Hielpen 2 
7 Balk 3 
8 Makkum 3 
9 Oudehaske 3 
10 Oeverzwaluwen 3 
11 H.j.S.C, 3 
12 E.B.C. 2 

KOMPETITIE-INDELING SEIZOEN 1986 - 1987  

SENIOREN  

le klasse A F.V.B. (le) 

1 Sleat 
2 Waterpoort Boys 
3 S.C. Leeuwarden 
4  N.O.K. 
5 Nijland 
6 Delfstrahuizen 
7 W.W.S. 
8 A.V.C. 
9  D.W.P. 
10 S.V. Cambuur '69 
11 Balk 
12 Heeg 

reserve le klas F.V.B (3e) 

1 D.W.P. 3 
2 V.V.I. 2 
3 S.C. Franeker 2 
4  S.D.S. 2 
5 Drachtster Boys 6 
6 Oudega-W 2 
7 S.C. Joure 3 
8 N.O.K. 2 
9 Nijland 2 
10 IJ.V.C. 3 
11 Makkum 2 
12 

4e klas X F.V.B. (5e) 

1 Heerenveense Boys 7 
2 V.O.G. 2 
3 D.W.P. 5 
4 
5 F.C. Wolvega 6 
6 Oudehaske 4 

JUNIOREN  

3e klas F groep 2 F.V.B. (A) 3e klas H F.V.B. (B) 

1 De Blesse 2 
	

1 S.C. Joure 2 
2 H.J.S.C, 	 2 Udiros 
3 Oldeboorn 
	

3 Read Swart 
4 
	

4 Renado 
5 D.W.P. 	 5 F.C. wolvega 2 
6 Lange zwaag 
	

6 D.W.P. 



Lekker spannend 	
b
r3 

Lotto speten. 

VERVOLG KOMPETITIE-INDELING 

JUNIOREN  

4e klas I groep 6 F.V.B. (C) 

1 D.W.P. 
2 Bakhuizen 
3 T.O.P. '65 
4 Langweer 
5 Q.V.C. 
6 Blauwhuis  

klas 412 F.V.B. (D) 

1 Delfstrahuizen 
2 D.W.P. 
3 E.B.C. 
4 De Blesse 
5 Boyl 
6 De Westhoek 

klas 576 F.V.B. (E) 

1 Renado 
2 D.W.P. 
3 Langweer 
4 Delfstrahuizen 
5 De Blesse 
6 V.V.I. 

DAMES 

2e klas B F.V.B. 

1 F.C. Wolvega 
2 Oosterstreek 
3 S.V. Oerterp 
4 De Griffioen 
5 Lemmer 
6 R.W.F. 
7 D.W.P. 
8 T.F.S. 
9 Wispolia 
10 O.N.T. 

- Wim Messchaert zaterdag 6 sept. voor het eerst sedert zijn 
blessure enkele jaren geleden weer zijn rentree maakte voor DWP? 
Dat dit rentree waarschijnlijk beperkt zal worden tot slechts 
ggn wedstrijd, omdat hij in zijn eerste de beste wedstrijd weer 
een ernstige schouderblessure opliep? 
Dat ze dit overigens in Koudum helemaal niet erg vinden? 

- Scheidsrechter Minne Modderman, die toegetreden is tot het 
betaalde voetbal, dit zo serieus opneemt dat hij sinds deze 
toetreding amper nog 64n druppel bier drinkt? 
Dit tot grote verontrusting van onze kantine? 

- Sjouke Mulder voor het eerst tijdens zijn carrigre bij DWP een 
nieuw trainingsjack droeg? 

- Onze nieuwe trainer van mening is dat alles heul simpel moet 
worden gehouden? 

Dat de E junioren die vorig jaar niet ggnmaal wisten te scoren, nu 
al een keer met 19-1 hebben gewonnen en voor de beker, dankzij een 
7-0 overwinning tot de volgende ronde zijn doorgedrongen? 



De formidabele bekerwedstrijd tussen DW2 en hoofdstedelijke club  

Frisia 

Het hele dorp Sintjohannesga/Rotsterhaule was uiteraard in rep en 

roer voor de naderende KNVB bekerwedstrijd van  DWI'  tegen Frisia. 

DW2 kon daarin uitkomen door het feit dat zij vorig jaar de Frean-

skipsbeker hebben gewonnen. Zelfs gingen er geruchten dat er entree 

moest worden betaald. Er was inderdaad een loket, maar er zat, 

volgens mij, niemand in. Frisia is een ploeg die uitkomt in de 2 e 

klas KNVB, zondag en ging met grote waarschijnlijkheid naar DW2 met 

de wetenschap dat de volgende ronde al was bereikt. Dat dit niet 

helemaal vloeiend verliep zult u nu kunnen lezen. Want ziedaar, DWP 

kon aantreden met de nieuwelingen Henk van Hes en Klaas Huismans  
die dan ook een perfekte wedstrijd speelden. Toch konden zij niet 

voorkomen dat wij binnen 10 minuten achter kwamen door een foutje 

van onze keeper  Durk  Jager. Overigens, keepte  Durk  de rest van de 

wedstrijd prima, maar helaas betekent voor een keeper 64n klein 
foutje meestal een goal. Dat  Durk  niet de enige was bewees 

ondergetekende dan ook spontaan na zo'n 25 minuten spelen in de le 

helft. Geert Dijkstra die op een voor hem onbekende plaats speelde, 

nl. rechtsback gaf een breedtepass naar mij waarop ik de bal even 

op mijn intuTtie zou door spelen naar laatste man Klaas Veenma. 

Helaas stond deze beste jongen niet op de plaats waar ik de bal 

heen speelde met als gevolg dat een Frisia speler de bal in zijn 

bezit kreeg met fatale afloop. Met deze twee tegenslagen in 't 

achterhoofd zochten wij enige afkoeling in de kleedkamer waar 

toevallig ook de trainer bivakkeerde die enkele opmerkingen plaatste 

over het vertoonde spel. "Goed verzorgt spel maar helaas nog zonder 

succes." De tweede helft begon eigenlijk net als de eerste helft 
bijzonder goed maar nu hadden wij het geluk dat er geen persoonlijke 

fouten werden gemaakt. We kregen dan ook uitstekende kansen om de 

spanning nog weer hoger te maken. Ook Frisia liet zich niet onbetuigd 

en kreeg ook prima scoringskansen. We speelden m.i. bijzonder goed 

maar je kon aan Frisia zien dat het ze iets makkelijker afging 

wat betreft het rondspelen van de bal. Toch had de wedstrijd niet 

langer moeten duren voor Frisia want vooral de laattte 10 minuten 

hadden wij een paar goede mogelijkheden. Helaas konden wij dit niet 

uitdrukken in goals en bleef de 0-2 op het scorebord staan. Dit 

houdt in dat Frisia toch verder bekert en wij ons optimaal kunnen 

concentreren op de competitie in de 1 e klasse A der FVB. 

P.S. een hint aan het FVB bestuur; ploegen die de Freonskipsbeker 

winnen en dan niet de tweede ronde bereiken van de KNVB beker, 

zouden dan toch weer mee mogen doen met de Freonskipsbeker. 

Ploegen die de tweede ronde KNVB beker wel halen blijven gewoon 

meedoen in de strijd om deze beker en doen dus derhalve niet mee 
aan de Freonskipsbeker. (i) Uw aller R. Heeringa 



naar: 

Voor een nieuwe 
of een goede 

gebruikte FIETS 
Akkerman 

ar éér meer voordeel 
Op de koop toe 

Schildersbedrijf 
ROTTUM 

Telefoon 0 5137 - 1526 

Gebruikte Meubels en Keukens. 

aig•Aranitta 
Pollé 7 

4,20titethdgitle 
Tel.: 05137 - 2002 

ook voor 
reastauratiewarkzaanthadon 

naar 

wee ceilecelrii p  
Ii a bon boom 

8514 CA OUNSTER NIJEGA 
Meerweg 12 
telef. 05137-1593 
b.g.g. 05135-1590 

05144-1248 
05137-1953 

OK  
VOOR LEVERING VAN 0 K PRODUKTEN 

ZOALS: 

BENZINE, GASOLIE, PETROLEUM, 
BOERENGASOLIE, MENGSMERING, 

LUCHT, OLIE EN VETTEN ENZ. 

BELEEFD AANBEVOLEN: 
GERRIT EN ANNA DE LEEUW 
STREEK 121 ROTSTERHAULE 

TEL, 05137 	1214 

HSB 
ROTSTERHAULE B.V. 

VOOR DE GROOT-HUISHOUDING 
Leverancier van alle schoonmaakbenodigdheden 
Uitvoering van alle schoonmaak werkzaamheden 

Langedijk 1 
8463  NP  Rotsterhaule 
Telefoon 05137-1475 

De supermarkt van deze tijd! 
A. VAN ZWOL 
Streek 131 - Tel. 1494 - Rotsterhaule 

BIJ ONS KUNT U OOK: 
SLAATJES 
KROKETTEN 
FRIKANDELLEN  ETC. 	tp. 	.-84/ 

<<:41:51.01EVeie  ti„ls0,5> KOMEN HALEN 

çy VI>  

jTREEK 116 

I
8464 NH ST.JOHANNESGA  

VOOR AL UW: 
VERGADERINGEN 
RECEPTIES 
UITVOERINGEN 

Rijwielen 
St. Johannesga, Ie). 05137-1320 



Is voetballen 
een knullensport? 

.Wat een onzin. 
Ook meisjes kunnen terecht bij een voetbalvereni-
ging. Ze scoren daar wekelijks fraaie doelpunten en 
ze beleven er veel plezier aan het voetballen. 

KOM VOETBALLEN! 
Ook meisjes vanaf 11 jaar 
zijn welkom bij 	 

V. v. DM. P. 

Heeft u bouwplannen 
voor nieuw-

en verbouw? 
Bespreek ze dan 

vrijblijvend met 

BOUWBEDRIJF AANN. 
H. J. VISSER 

STREEK 133 
8463 NG ROTSTERHAULE 

tel 05137-1224 

SUPPORTERSCLUB S.C. HEEREN VEEN 

• Gironummer 81 46 57 van de Rabobank te Heerenveen 
onder vermelding van: t.g.v. Supp. Club S.C. Heerenveen, 

• Of Bankrekeningnr. 3307.14.880 van de Rabobank. 

sc.HEERENVEEN OP WEG NAAR 

EREDiViSiE  

DE 

SC HEERENVEEN 

DE MODE STEEDS EEN 
STEEKJE VOOR MET 
PHILDAR BREIGARENS 

OOK GOED IN: KLEINVAK 
ONDERGOED 
TEXTIEL 

MIdstraat 78 
Tel. 05138-2975 %MORE  

BRUINSMA TAPIJT 
MIDSTRAAT 87 

JOURE 
tel. 05138.3794 

DAMES-TIENERMODE 
MIDSTRAAT 89 - JOURE 	, 

Ingang ook aan de achterzijde met parkeer-ruimte. 

VAARTJES 
Renovatie.Voeg.Illecht. 

en Tim merbedrijf 
BANDSLOOT 3 
BANTEGA 	tel. 05145.229 

UW BAKKER 
AAN HUIS 

voor  eon  dagelijks 
vers produk# 

U. v.d. SCHAAF 
Streek 117 

8463 NE ROTSTERHAULE 
tel. 05137-1972 

Administratiekantoor en 
Belastingadviesburo 

A. OORD 
Voor het verzorgen van uw: 
* bedrijfsboekhoudingen 
* administraties 
* BTW en loonaangiften 
* A en T biljetten 
Schoteriandseweg 92, Nieuwehome, 
telefoon 05135- 1674/1467 
NieanNeweg 64., 8723  EA  Koudum, 
telefoon 05142-2552, b.g.g. 1457 

KALSBEEK speelgoed 
MIDSTRAAT 68 JOURE tel.05138.3811 

Bekend om het brede assortiment speelgoed, 
spellen, puzzels, poppen, pluche, hobbyarti-
kelen, modelbouw enz. 



- Verzoek van een leider om de afberichten rechtsteeks door te 

geven aan de leiders van eigen team. 

Het gebeurd nog wel eens dat men afbelt naar de jeugdcommissie, 

secretaresse, wat weleens vertragend kan werken. 
Ook ouders let hierop dat men tijdig afbelt wanneer uw zoon zater-

dags niet kan voetballen. 

Op deze manier kan een leider dan gelijk nieuwe spelers oproepen, 
dit voorkomt veel problemen en tijdverlies en dan is ket ook niet 

meer mogelijk dat men zaterdags met te weinig spelers komt te staan. 

Leiders; 	A-junioren: - Albert Hol 	tel. 2024 

Dick Visser 	tel. 1757 
B-junioren - Klaas Woudstra tel. 05138-5213 

Anne Lieuwes tel. 1572 
0-junioren - Jurrit Wierda tel. 1933 

- Joh. de Vries tel. 1951 
D-junioren - Wiepie Krist 	tel. 1954 

-  Germ  Sloothaak tel. 1286 

E-pupillen - Gerrit Dijkstra tel. 1636  

Harm  Pen 	tel. 2071 

TRAININGSTIJDEN JEUGD: A-junioren dinsdags 8 - 9 uur 
B-junioren dinsdags 7 - 8 uur 

0-junioren dinsdags 6 - 7 uur 
D-pupillen woensdags 3- 4 uur 

E-pupillen woensdags 2 - 3 uur 

VANUrF HET 

JEUGD 
BESTUUR  

Van het jeugdbestuur is geen 

nieuws ontvangen, dit seizoen 

zullen wij deze rubriek op-

sieren met nevenstaand plaatje. 

Nog een zeer verassend mededeling: De E-pupillen startten dit seizoen 

zeer goed, na vorig jaar alles te hebben verloren en geen enkel doel-

punt te hebben gemaakt werd allereerst Heerenveense Boijs en daarna 

Delfstrahuizen ingemaakt met respc. 1-19 en 1-10 KLASSE JONGENSill 
Speciaal voor jullie de volgende kleurplaat (z.o.z.). In de toekomst 

hopen wij meerdere van deze platen te plaatsen en hier enkele prijsje 

aan te verbinden. 
11) 



CF-lArC- 



WEDSTRIJDPROGRAMMA'S 

D.W.P. 1 le klas A F.V.B. D.W.P. 	2 res. 3e klas K.N.V.B. 

30 aug N.O.K. - D.W.P. 14.30 Q.V.O. 	2 	- D.W.P. 	2 14.30 
6 sep D.W.P. - Leeuwarden 14.30 D.W.P. 	2 	- C.S.L. 	2 14.30 
13 sep W.P.B. D.W.P. 14.30 Y.V.O. 	2 	- D.W.P. 	2 12.30 
20 sep D.W.P. - Sleat 14.30 D.W.P. 2 	- Joure 2 14.30 
27 sep Balk - D.W.P. 14.30 Blauw Wit 4-D.W.P. 2 12.00 
4 okt D.W.P. - Cambuur  169 
11 okt inhalen of beker 

14.30  D.W.P, 2 	- Wolvega 3 
inhalen of oefenen 

14.30 

L b okt D.W.P. 	Heeg 14.30 11v-boys 3 	- D.W.P. 2 12.15 
25 okt A.V.C. 	- D.W.P. 14.30 D.W.P. 2 	Dr.Boys 3 14.30 
1 nov D.W.P. 	- W.W.S. 14.30 O.N.T. 	2 	D.W.P. 	2 12.00 
8 nov Delfstrh. - D.W.P. 
15 nov inhalen of beker 

14.30 D.W.P. 2 	- Lwd.Zwaluwen 
inhalen of oefenen 

14.30 

22 nov D.W.P. 	- Nijland 14.30 C.V.V.O. 	2 - D.W.P. 	2 14.30 
29 nov D.W.P. 	N.O.K. 14.30 D.W.2, 	2 	Q.V.O. 	2 14.30 
6 dec Leeuwarden- D.W.P. 14.30 C.S.L. 	2 	D.W.P. 	2 12.45 
13 dec D.W.P. 	- W.P.B. 
20 dec inhalen of beker 

14.30 D.W.P. 	2 	- Y.V.C. 	2  
inhalen of oefenen 

14.30 

D.W.P. 3 res. le klas F.V.B D.W.P. 4 3e klas B F.V.B. 

30 aug D.W.P. 3 	- Makkum 2 12.45 D.W.P. 4 	Oudehaske 3 12.45 
6 sep Y.V.C. 	3 	- D.W.P. 	3 12.30 Makkum 3 	- D.W.P. 4 12.45 
13 sep D.W.P. 3 	- Nijland 2 12.45 D.W.P. 4 	- Balk 3 12.45 
20 sep N.O.K. 	2 	- D.W.P. 	3 14.30 Hielpen 2 	- D.W.P. 4 12.00 
27 sep D.W.P. 3 	- Joure 3 12.45 D.W.P. 4 	- Oudega 3 12.45 
4 okt Oudega 2 	- D.W.P. 3 

11 okt inhalen of oefenen 
12.45 E.B.C. 	2 	- D.W.P. 4 

inhalen of oefenen 
14.00 

18 okt D.W.P. 3 	- Dr. Boys 6 12.45 O.V.V.O. 4 - D.W.P. 4 12.45 
25 okt S.D.S. 	2 	- D.W.P.3 14.30 D.W.P. 4 	- T.O.P. 	2 12.45 
1 nov D.W.P. 3 vrij Q.V.C. 	3 	- D.W.P. 	4 12.30 
8 nov Franeker 2- D.W.P. 3 
15 nov inhalen of oefenen 

14.00 D.W.P. 	4 	H.J.S.O. 	3 
inhalen of oefenen 

12.45 

22 nov D.W.P. 3 	- V.V.I. 2 12.45 Oeverzw. 3 - D.W.P. 4 14.30 
29 nov Makkum 2 	D.W.P. 3 14.30 Oudehaske 3- D.W.P. 4 12.45 
6 dec D.W.P. 	3 	- Y.V.C. 	3 12.45 D.W.P. 4 	- Makkum 3 12.45 
13 dec Nijland 2 - D.W.P. 3 
20  dec inhalen of oefenen 

14.30 Balk 3 	- D.W.P. 4 	14.30 
inhalen of oefenen 

A-junioren D.W.P. groep 2 F.V.B. D.W.P. 5 4e klas X F.V.B. 

30 aug D.W.P. 5 vrij H.J.S.C. 	- D.W.P. 11.00 
6 sep 0udehaske4- D.W.P. 5 16.15 D.W.P. 	- De Blesse 11.00 
13 sep V.O.G. 2 	- D.W.P. 5 13.30 D.W.P. 	Langezwaag 11.00 
20 sep D.W.P. 5 	-  Hy.  Boys 7 12.45 D.W.P. vrij 
27 sep Wolvega 6 - D.W.P. 5 14.30 D.W.P. 	Oldeboorn 11.00 
4 okt D.W.P. 5 vrij 
11 okt inhalen of oefenen 

D.W.P. 	- H.S.J.00 
inhalen of beker 

11.00 
18 okt D.W.P. 5 	- Oudehaske 4 12.45 De Blesse 	- D.W.P. 10.00 
25 okt D.W.P. 5 	- V.O.G. 	2  12.45 Langezwaag 	D.W.P. 14.00 
1 nov Hy.  Boys 7- D.W.P. 5 12.30 D.W.P. vrij 
8 nov D.W.P. 5 	- Wolvega 6 12.45 Oldeboorn 	- D.W.P. 11.15 



VERVOLG WEDSTRIJDPROGRAMMA'S  

JUNIOREN  

B-Jjunioren 3e klas HF.V.B. 0-junioren aroep 6 F.V.B.  

30 aug 
6 sep 

13 sep 
20 sep 
27 sep 
4 okt 

11 okt 
18 okt 
25 okt 
1 nov 
8 nov  

Joure 2 
D.W.P 
Wolvega 2 
Udiros 
D.W.P. 
D.W.P.  
inhalen  of 
Read Swart 
D.W.P. 
D.W.P. 
Renado 

- D.W.P. 
- Read Swart 
- D.W.P. 
- D.W.P. 
- Renado 
Joure 2  

beker  
- D.W.P. 
- Wolvega 2 
Udiros 

- D.W.P.  

10.30 
10.00 
11.00 
10.00 
10.00 
10.00 

10.00 
10.00 
10.00 
09.30  

D.W.P. 	- Blauwhuis 
Q.V.C. 	- D.W.P. 
D.W.P. 	- Langweer 
T.O.P. 	- D.W.P. 
D.W.P. 	- Bakhuizen 
Blauwhuis 	- D.W.P. 
inhalen of beker 
D.W.P. 	- Q.V.C. 
Langweer 	- D.W.P. 
D.W.P. 	- T.O.P. 
Bakhuizen 	- D.W.P.  

11.00 
11.00 
11.00 
11.15 
11.00 
11.00 

11.00 
11.15 
11.00 
11.00 

D-pupillen klas 412 F.V.B. E-puzillen klas 576 F.V.B.  

30 aug 
6 sep 
13 sep 
20 sep 
27 sep 
4 okt 

11 okt 
18 okt 
25 okt 
1 nov 
8 nov  

D.W.P. 	- Boijl 	10.00 
De Blesse - D.W.P. 	10.00 
D.W.P. 	- E.B.C. 	10.00 
D.W.P. 	- De Westhoek10.00 
Delfstrh. - D.W.P. 	10.00 
Boijl 	- D.W.P. 	14.00 
inhalen of beker 
D.W.P. 	- De Blesse 10.00 
E.B.C. 	- D.W.P. 	10.00 
De Westhoe- D.W.P. 	10.15 
D.W.P. 	- Delfstrh. 10.00  

D.W.P. 	- De Blesse 
Delfstrah. 	- D.W.P. 
D.W.P. 	- Langweer 
D.W.P. 	- V.V.I. 
Renado 	- D.W.P. 
De Blesse 	- D.W.P. 
inhalen of beker 
D.W.P. 	- Delfstrah. 
Langweer 	- D.W.P. 
V.V.I. 	D.W.P. 
D.W.P. 	- Reaado  

10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
11.00 
11.15 

10.00 
10.15 
10.45 
10.00 

== 	  

30 
6 
13 
20 
27 
4 

11 
18 
25 
1 
8 
15 
22 
29 
6 

13 
20  

= = 

DAMES 2e klas B F.V.B.  

aug De Griffioen - D.W.P. 
sep D.W.P. 	S.V. Oerterp 
sep Oosterstreek 	D.W.P. 
sep D.W.P. 	- Wolvega 
sep Wispolia 	- D.W.P. 
okt D.W.P. 	F.F.S. 
okt inhalen of beker 
okt D.W.P. 	- O.N.T. 
okt R.W.F. 	D.W.P. 
nov D.W.P. 	Lemmer 
nov D.W.P. 	- De Griffioen 
nov inhalen of beker 
nov S.V. Oerterp - D.W.P. 
nov D.W.P. 	- Oosterstreek 
dec Wolvega 	- D.W.P. 
dec D.W.P. 	- Wispolia 
dec inhalen of beker 

09.30 
14.30 
14.00 
14.30 
14.00 
14.30 

14.30  
15.45 
14.30 
14.30 

14.00 
14.30 
14.30 
14.30 

Op veler verzoek hebben we dit keer weer een programma gemaakt 
van de komende kompetitie-en bekerwedstrijden tot aan de winter-
stop. Na de winterstop is dit echter niet meer mogelijk, omdat de 
F.V.B. niet zo'n schema meer opstelt, maar de zaak per week bekijkt. 

Op enkele zaterdagen kunnen problemen ontstaan omdat D.W.P. 1 en 2 
en de Dames dan tegelijk om 14.30 uur moeten voetballen. 

Wij willen Herman de Heij bedanken voor het uitwerken van deze 
wedstrijdprogramma's. 

de redactie. 



In de 
Vrolijkheid 
kent 
gezelligheid 
geen tijd 

rw 9P° 411~12011A1~1113~ maims 

Elftal van de maand. 

A-junioren D.W.P. 
Boven v.l.n.r.  
HARM  HESSELS, DICK VISSER (leider), BERTUS VAN ZWOL, JAAP VAN HES, 

ROMMERT HEIDA, IJPE BIJKER, JAN MEINE BIJKER. 
Onder v.l.n.r. 

MARCO VISSER, JOHANNES DE VRIES, JACOB HESSELS, WIEPIE VAN STRALEN, 
MARTIN LIEUWES, JOHAN POEPJES, ALBERT HOL.(leider), 
Ontbreken: 

GERRIT VAN HES, NICO HUPPES, JAN EPPINGA. 

De heer Hessels bedankt voor dit spontane inititatief, wij hopen dat 
de jongens hierin vele punten zullen pakken. s 



NIEUWE COMPETITIE-OPZET VAN LAGERE F.V.B.-ELFTAILEN. 

De afdeling Friesland van de K.N.V.B. gaat met ingang van het seizoen 
1986/1987, in navolging zoals dat reeds het geval is bij de D-,E-en F-pu-
pillen, het grootste deel van de competitie verspelen in de vorm van een 
nalaars-en een voorjaarsreeks.  Daarvoor worden klassen samengesteld van 
6 elftallen, die in het najaar een gehele competitie van tien wedstrijden 
spelen. Na de daarvoor geldende winterstop, gedurende de maanden december, 
januari, en februari, kunnen de elftallen opnieuw worden opgegeven voor 
een identieke competitie in het voorjaar. In die tussenperiode tussen na-
jaar en voorjaar kunnen ook (zonder Boetestelsel) elftallen worden terug-
getrokken of nieuwe elftallen worden ingeschreven. De nieuwe regeling be-
treft zo'n zestig procent van de 2500 aan de competitie deelnemende teams. 

De 0  aanpas-mogelijkheid 0  is 66n van de voordelen van de clubs bij de 
nieuwe opzet. Daarnaast heeft het afdelingsbestuur de hoop dat daardoor 
het euvel van onvolledige competities, die met name in de lagere klassen 
reglematig niet worden voltooid, ook is ondervangen. Daarnaast biedt een 
vaste, van te voren vastgestelde winterstop, de mogelijkheid om voor dat 
deel van de leden, dat daarmee heeft te maken, alternatieve activiteiten 
op touw te zetten. Voor de overige elftallen, die spelen volgens de zoge-
noemde schema's 10 en 12, dient afgewacht te worden met welke landelijke 
regeling de K.N.V.B. komt. 

NIEUWE INDELING- 
De nieuwe opzet van 0  twee competities in 66n seizoen 0  kent naast het 
voordeel van een aantal wedstrijden meer ( straks 2 x 10 ) ook het voor-
deel dat de indeling minder kilometers omvat en daardoor voor de clubs 
voordeliger is. De 0  reeksen-competitie zal met ingang van het nieuwe 
seizoen voor de navolgende klassen worden gehanteerd: 
Zaterdagvoetbal:  SENIOREN 4e en 5e klassen; A-junioren  3e klassen en alle 
groepen; B-junioren-77-71 4e klassen en alle groepen; 0-junioren  3e en 4e 
klassen en alle groepen; D-en E-pupillen  allemaal. 
Voor de niet genoemde klassen blijft alles bij het 0  oude 0, 

INHALEN 

Om tot een goede afwikkeling te komen van de najaars- en voorjaarscompe-
titie is ook de regeling t.a.v. het 0  inhalen van incidenteel afgelaste 
wedstrijden 0  gewijzigd. Indien de afgelaste wedstrijd deel uitmaakt van 
een reeks, zal deze zonder tussenkomst van de bondsbureau in onderling 
overleg opnieuw moeten worden vastgeld. En wel gedurende de tijd dat er 
zomertijd 0  is in de week volgende op het weekend dat er werd afgelast. 

Daarvoor zijn vaste speelavonden  gesteld. Het inhalen van de PUPILLEN  
dient te gebeuren op MAANDAGAVOND,  bij de zaterdag-senioren op DINSPAG-
AVOND, bij de A-,B- en 0-JUNIOREN op WOENSDAGAVOND.  

UITSTEI 
Mede door de vernieuwde competitie-opzet zal niet op verzoeken van ver-
enigingen om voor uiteenlopende redenen tot uitstel van wedstrijden over 
te gaan, kunnen worden ingegaan. Wel wordt op 66n van de herfst-vakantie-
weekenden en gedurende het weekend dat er een Europees-of Wereldkampioen-
schap schaatsen in Heerenveen plaatsvindt, een beperkt programma vastge-
steld. Enkele kleine wijzigingen in het nieuwe seizoen betreffen het aan-
tal spelers bij de pupillen en de wedstrijdduur junioren. 
Ook de D-en E-pupillen zullen in het komende seizoen, in navolging van de 
F-pupillen, uitsluitend  met zeventallen  uitkomen. Voor bepaalde klassen 
B- en 0-junioren is de wedstrijdduur uitgebreid  met 2 x 5 minuten.  
Voor de B-junioren wordt het komende seizoen ook gestart met een interre-
gionale hoofdklascompetitie. 



In iedergezin pat ergeen dagvoorbij of erverandert 
wel iets. Er komt een nieuwe auto, nieuwe meubels 
worden binnengebracht of uw zoo* wordt lid van een 
voetbaldub. 

Maar dan moet-ie wei verzekerd zijn. Anders kan een 
tackle voor een hoop financiële narigheid zorgen. 

Uw  Victoria-Vesta  adviseur kan zorgen dat dat niet 
gebeurt Maar dan moet • 
u 'm wel even bellen. 

uw adviseur: 

R. JAARSMA 

liaukemastraat 27 
8607 AK sneek  
telefoon  (05150) 1 19 11 

liktorla4resta 
'awing wool !LW  

verzekeringen 
hypotheken 
financieringen 

(:) V Wij hebben in diverse teams nog plaats voor 	1_ 
enkele jeugdspelers. Heb je een vriend die 
wel zou willen voetballen, neem hem eens 
mee naar een training. Hebben ze belang bij 
het D.W.P.-clubblad laten ze dan even een 
telefoontje plegen met de redaktie. Wil men 
eerst wat meer informatie over de jeugd-
afdeling bel dan één van de volgende nummers: 
Jeugdcommissie: C. Visser tel. 1738 
Secr.: R. Visser-de Vries tel. 1739 

7BAL Maar zelf voetballen is nog veel mooier 

UvvVictoria-Vesta 
adviseur 

wil even nagaan of 
harde tackles 

in de polis staan. 
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Voor kakelverse 

eieren en kippeprodukten 

naar: 

TH.VISSER & ZW. 

0uwste rhaul e 
telefoon 05137 — 1369 

Transportbedrijf 

Nico de WoliN 
HANDEL IN 

RUWVOEDERS 

J. Veldstraweg 33 
Ouwsterhaule 
Telefoon: 05137-1481 en 1491 
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Sigaren Magazijn 'T HOME 
HET CIROOT511 A55OlTtl!UT 510ARCH ffISRIArteTTER  

If VMS  COMPLeff 5ORTMItid 
"COMPAEll EH" "OUD KAMP f tl" en "Bill MORAL" 

OOR UW IIILEVeRADRES VOOR TOTO  VI  LOTTO 
EN  WS  

JELLE VAll DELDEll 
MIDSTRMT 65 JOURE T.O. JOUSTER  TOREN  

BROOD KOEK BANKET 
uw warme bakker dichtbil 
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	 VOCHTWERING— 
IMPREGNEERBEDRIJF  	

MIL Mk WM /Ilk MS WA 
WIMP IMP 	IN ow III I 
III 	III WM MINI II ME/ um  

Duurzame bescherming  van  alle  
oorslaande  gevels, schoorstenen  etc. 

— Tel. 05130-- 25893 	.~1101•11•11,  Mimi cm.. 

'111 Heerenveen 

CHINEES-INDISCH RESTAURANT 

HAPPY GARDEN 

LINDEGRACHT 29-31 
HEEREN VEEN 
TELEFOON 05130-29788 

A. BRALS 
Grond- en 

sloopwerken 
M.J.HOGEBOOMSTRAAT 1 

SINTJOHANNESGA 
telefoon 05137-1269 

*0
00.

00040SG  

00
00.  

OB. JUIS
ICIE340. 

 

SPORTHUIS 
DE LEEUW 
DRACHT 58 • 58 
HEERENVE EN 
TELEFOON 22418 

L—J 
Burg. Kuperusplein 59 

Telefoon 05130 • 24899 

Elke dag verse croissants, 
frans stokbrood  etc.  

4z 	r • Griend Sport z < 
VOOR HET itk/ 	( IN IEDER 

BETERE WERK /"' 	 MERK 

MIDSTRAAT 98-8501 AT JO U RE - TEL. 05138-6160 

Een adverteerder 
is iemand 

die handige 
informatie 

voor U heeft. 

EVEN NEUZEN DUS! 



INGEZOIVDEN 
1 jaar D.W.P.  

Een verzoek van een dergelijk fraai clubblad kan niet worden geweigerd, 
daarom op de valreep nog een korte terugblik op één seizoen Sintjohannesga. 
Het werd voor mij ondanks tien jaar trainerservaring (met de nodige ups 
and downs) toch met ruime voorsprong het meest leerzame jaar tot nog toe 
waarbij ik van 1 augustus tot 1 juni voor 100 g op scherp heb moeten staan. 

D.W.P. is n.l, één van die clubs 
supporters zo groot kan zijn dat 
hun (ook onderling) daardoor van 

waar de invloed van toeschouwers en 
het wel of niet presteren van spelers voor 
groot persoonlijk belang wordt. 

In een dergelijke clubsfeer (die overigens niet negatief hoeft te zijn) is 
het voor de trainer en spelers, en spelers onderling, van groot belang 
elkaar zowel binnen als buiten de lijnen volledig te vertrouwen, te steunen 
en te respecteren, waardoor er zaterdag's niet alleen een elftal maar vooral 
ook een TEAM voor de punten strijdt. 
In de tweede competitie helft bleek gelukkig dat de meeste spelers dat 
aardig hebben opgepikt, met als beloning een fraaie bekerzege. 
Ik hoop oprecht dat jullie met mijn opvolger, de Vries, het promotiekarwei 
zullen klaren want een dergelijke vereniging hoort gewoon in de KNVB. 

Graag bedank ik nogmaals een ieder voor de echt plezierige samenwerking. 

Bonne de Vries.  

DWP — Frisia 0-2. Reeds in de 
eerste helft was het duel eigenlijk 
al beslist. Frisia stond toen reeds 
met 0-2 op een biet door DWP in 
te halen voorsprong. Wel zorgde 
de thuisclub er voor dat de neder-
laag niet groter werd. De doelpun-
ten van de Friese hoofdstedelingen 
werden gemaakt door  Ehrhardt  en 
Jan de Haan (ex—Dracliïster Boys). 

Burgemeester Jan 
Schurer nieuwe 
voorzitter FVB 

LEEUWARDEN Als de najaars-
vergadering van de afdeling Fries-
land van de KNVB, kortweg FVB, 
vrijdag 7 november akkoord gaat, 
wordt Jan Hendrik Schurer de op-
volger van Aad van Duist als voor-
zitter van de Friese voetbalbond. 
Schurer (54) is woonachtig te Wol-
vega en bekleedt sinds 1982 het bur-
gemeesterschap van weststelling 
werf. Vanaf 1978 was Jan Schurer 
burgemeester van Utingeradeel. 

De scheidende drs. Van Dulst is se,  
dert 16 mei van dit jaar burgemeester 
van Haarlemmermeer; zijn vertrek 
uit Tietjerksteradeel kwam voor het 
bestuur van de FVB zeer onverwacht. 
Sinds 2 mei jongstleden werd het 
voorzitterschap tijdelijk overgedra-
gen aan Theo I3erendsen uit Harlin-
gen, vice-voorzitter van de afdeling 
Friesland. Het bestuur wilde als op-
volger van Van Duist iemand „die het 
door Van Duist ontwikkelde beleid 
voor de langere termijn voortzet en 
doortrekt tot alle FVB-geledingen". 

Hetgeen geresulteerd heeft in het 
voordragen van Jan Schurer, nadat 
de naam van diens collega-burge-
meester Lesterhuis ook enige tijd cir-
culeerde. Jan Schurer werd op 10 ok-
tobei• 1931 te Sneek geboren en is oud-
voetballer van  Black  Boys. Hij werk-
te twintig jaar bij Philips in Drachten 
en na eerst raadslid voor de PvdA te 
zijn geweest, was hij van 1974 tot 1978 
wethouder van de gemeente Smallin-
gerland. 

.P.ra taming: a 

30 augustus: Sleat - Berg; Waterpoort Boys 
- Balk; Leeuwarden - Carnbutir'69; NOK - 
DWP; Nijland - AVC; Delfstrahuizen - 
WWS 

6 september: Balk -  Meat;  Cambuur'69 - 
Waterpoort Boys; DWP - Leeuwarden; AVC 
- NOK; WWS - Nijland; lIeeg - Delfstrahui-
zen 

13 september: Balk - !keg; Slcat - Cain-
buur'69; Waterpoort Boys - DWP; Leeuwar-
den - AVC; NOK -- WWS:Nijland - Dell-
straltuizen 

20 september: Cambnur'69 Balk; DWP -  
Steal; AV('  --Waterpoort Boys; WWS - 
Leeuwarden; Delfstrahuizen - NOK; Ileeg --
Nijland  

27 september: Cambuur'69 - 1-leeg; Balk - 
DWP; Sleat - AVC; Waterpoort Boys - 
WWS; Leeuwarden - Delfstrahuizen; NOK - 
Nijland 

4 oktober: DWP - Carnbuur'69; AVC - 
Balk; WWS - Sleat; Delfstrahuizen - Water-
poort Boys; Nijland - Leeuwarden; 1-leeg - 
NOK 

18 oktober: DWP -1-leeg; Cambuur'69 - 
AVC; Balk - WWS;  Steal  - Delfstrahuizen; 
Waterpoort Boys - Nijland; Leeuwarden - 
NOK 

25 oktober: AVC - DWP; WWS - Cam-
buur'69; Delfstrahuizen - Balk; Nijland -  
Meat;  NOK - Waterpoort Boys; Ileeg - 
Leeuwarden 

1 november: AVC - I leeg; DWP WWS: 
Cainbuur'69 - Dellstrahuizen: Balk - Nij-
land; Sleat -- NOK; Waterpoort Boys - Leeu-
warden 

8 ituvernher: WWS • AVC; Delfstrahuizen - 
DWP; Nijland - Cambuur'69; NOK Balk:  

Leeuwarden - Sleat; Waterpoort Boys- 1-leeg 

22 november: Heeg - WWS; AVC - Delf-
strahuizen; DWP - Nijland; Cambuur'69 - 
NOK; Balk - Leeuwarden; Sleat - Water-
poort Boys 

29 november: Ileeg - Sleat; Balk - Water-
poort Boys; Cambuur'69 - Leeuwarden; 
DWP - NOK; AVC - Nijland; WWS - 
Delfstrahuizen 



6-9-86 DWP - Leeuwarden 
WEDSTFLUD 
VAN DE DAG: 

De eerste thuiswedstrijd dit seizoen was tegen verliezend Freon-

skipsbeker finalist Leeuwarden. Afwezig was aankoop Henk van Hes 
alsmede aanvoerder Klaas Veenma. Gewaardeerde krachten, die nu 

werden opgevuld door Roel Roffel en Geert Dijkstra, die te kennen 

had gegeven toch te spelen ondanks zijn blessure. Dat het zwaar 

zou worden tegen Leeuwarden was ingecalculeerd en wij startten 

wederom met 4-4-2 met Yke en Roel als de beide spitsen. Al na zo'n 

5 h 10 minuten raakten wij al op achterstand. Ook persoonlijk lag 

ik niet zo lekker in de wedstrijd en na + 20 minuten raakte ik weer 

geblesseerd aan een spiertje achter in het bil. Dit hield in dat ik 

vroegtijdig het veld kon verlaten op weg naar de verfrissende douche. 

Toen ik daar weer onderweg kwam zag ik Yke een penalty benutten, 

zodat we weer op gelijke hoogte kwamen. Voor mij in de plaats kwam 

Gjalt Jager die een prima wedstrijd speelde. De tweede helft was 
ongeveer gelijk. Leeuwarden had de beste papieren wat betreft het 

verzorgde spel en wij kregen de betere kansen. Zoals die kans waarbij 

Yke de bal voorgaf aan Gjalt waarop hij scoorde. Helaas werd dit 

doelpunt afgekeurd wegens buitenspel, wat niet terecht was. Al met 
al was de 1-1 einduitslag naar mijn mening de juiste uitslag. 

Na deze wedstrijd hebben wij nu 3 punten uit 2 wedstrijden, wat 
ongetwijfeld volgende week uitgebreid zal worden tot 5 uit 3. 

Dan krijgen wij namenlijk de vervaarlijke Waterpoortboys uit Sneek. 

Tot danI 
Uw sportverslaggever R. Heeringa 

DWP - Blauwhuis 	C junioren 

We moesten om elf uur voetballen tegen Blauwhuis. 

In de eerste helft was Blauwhuis veel beter, maar 10 minuten voor 

rust maakte Jan de Vries voor DWP 1-0. Kort daarna maakte Gjalt 
van Hes 2-0. Toen was het rust. In de tweede helft was DWP veel 
beter maar toch scoorde Blauwhuis nog een keer. Dus eindstand 2-1. 

Henk Veuger. 

VERENIGINGSNIEUWS 
Het Dameselftal van onze vereniging zoekt met grote spoed een 

enthousiaste elftalleider. 

De thuiswedstrijden worden om 12.45 uur gespeeld en de trainingen 

zijn donderdagavonds om 20.00 uur. 

Opgave bij U. Gongrijp (telefoon nr. 1628) of bij W. Zwart (tel.nr. 
2019) 



Nok 1 - DWP  1 
DWP opent dit voetbalseizoen 86/87 met een uitwedstrijd tegen "Angstgegner" 
NOk uit Oudemirdum. Dus ook weer nieuwe kansen en prijzen om toch dit 

seizoen weer mee bovenin te draaien, met als onvermijdelijk doel . 

De 4e klas K.N.V.B. Enkele mutaties vooraft Peter Rens en Harry v/d 

Velde zijn gestopt en Jan Lubbers heeft zijn handtekening gezet onder 

een miljoenencontract„ afkomstig van een regioclubje met de bekende c.q. 

beruchte naam S.C. Joure zondag. Ook technisch-directeur  Bonne  de Vries 

is vertrokken en wel naar het dorp "De  Knipe",  waar het aldaar spelende 

Read-Zwart zijn thuishaven heeft. Allen veel succes. 
Transfer naar DWP van de v.v. Nieuweschoot en de Heerenveense boys zijn 
afkomstig van respectievelijk Klaas Huisman en Henk van Hes. Dit ging 

echter gepaard met zulke hoge, astronomische bedragen waar toch de meest 

geroutineerde tennisracket vasthouders á la Mc Enroe en Ivan Lendl nog 
met hun ogen voor staan te knipperen. Laat staan de personen met een 

blokbroek aan en zo'n stick in de hand. Presteren zljn voor deze jongens 
dan ook een must, wat dan ook ongetwijfeld niet zal uitblijven, of niet  

guys!  Ook een nieuwe trainer dit seizoen en wel in de figuur van Jan de 

Vries uit Drachten. Zijn vorige werkgever was Sport Vereent uit Olderbe-
koop, maar na het zien van zoveel ( jeugdige ) talenten die ronddwarrelen 

bij DWP, niet lang hoefde na te denken over het hem voorgelegde contract. 

Ook de terugkeer van karakterjongen Anne Knol is een prestatie op zich. 

Deze is lang uit de roulatie geweest, vanwege eer,11 blessure maar hij 

heeft opnieuw zijn voeten in de olie gezet en de come-back was dan ook 

reeds geboren. Klasse : Ook Yke de Jong mocht zijn rentree vieren onder 

trainer Jan de vries en tot dusver in de competitie al drie van de drie 

goals op zijn conto geschreven. Hierover later meer. 

Buiten de boot vallen voorlopig Jan Dijkstra, vanwege een schorsing en 

een blessure (intussen hersteld ) en broer Geert Dijkstra, vanwege een 

hardnekkige blessure aan de rug (van harte beterschap). Tot zover de 

veranderingen en om een indruk te krigen hoe wij gespeeld hebben tegen 

NOK raad ik u vriendelijk doch dringend aan om toch nog even de moeite 

te nemen om verder te lezen .Dank u Wij betraden de arena met als 

uitgangspunt 4 - 4 - 2. Dit lukte prima en vooral de eerste helft was 
van een bijzonder hoog niveau. Echter, ook Nok speelde zeer verdienste-

lijk en dit hield in, dat wij met 0 - 0 in 't achterhoofd de thee op-

dronken. Toch dacht elk "touwtje" in de kleedkamer aan het geheel, wat 

tot uitdrukking zou komen in de tweede helft. ( P.S deze zin begrijpen 

alleen de heren spelers, leider, vlagger en trainer. ) Met wat meer 

kansen en een nog beter spel troefden wij de spelers van Nok steeds 

vaker af. Dit moest op den duur dan ook leiden tot een doelpunt. Een 

lange pass van Willlem van de Wal op Klaas Huisman, die op zijn beurt 

een achterwaarts tikje gaf aan onze Yke, die verwoestend uithaalde op 

de verbaasde keeper van Nok 1 - 0 . 



Dit jaar gaan er weer vier nieu-
we eerste klassers in de compe-
titie van de Friese Voetbalbond 
de grasmat op. SV Cambuur 
'69, Delfstrahuizen, Noordber-
gum en WTOC gaan vol goede 
moed liet nieuwe seizoen in. 
Want, zo wordt gesteld door 
vertegenwoordigers van alle 
vier de clubs: 'We kunnen te-
rugkijken op een seizoen waar-
in alles naar wens verliep en 
waarom zouden we niet op-
nieuw schitteren?' Enkele spe-
lers van SV Cambuur, Delf-
strahuizen en Noordbergum 
geven hun opinie over het ko-
mende seizoen. 

SV Cambuur 
De club met wellicht de meest 
aansprekende naam, SV Cam-
buur '69, is één van die clubs, die 
in het vorige seizoen succesvol 
een greep naar de titel deden. 
Organisatorisch steekt de club 
goed in elkaar. Een niets vermoe-
dende lezer zal wellicht  SC  Cam-
buur en deze club met elkaar ver-
warren. SV Cambuur '69 (voor-
heen Carnbuur/Oosthoek) speelt 
op één van de bijvelden van het 
Cambuur-stadion.  

Res.  3e klasse A 

. 1. Bolswardia 2 22-38 (o) 
2.  R.W.F. 2 22-28 
3.  D.W.P. 22-27 
4.  Joure 2 22-26 
5.  Drachtst.B.3 22-24 
6.  Blauw Wit 4 22-22 
7.  C.S.L. 22-19 
8.  C.V.V.O. 2 22-19 
9.  Wolvega 3 22-16 
10.  Q.V.C. 2 22-16 
11.  IJ.V.C. 2 22-15 
12.  Makkum 2 22-14 (*) 

Het heeft er om gespannen eer de 
promotie een feit werd. Franeker 
en Birdaard bleven op slechts één 
puntje afstand steken en ook Ber-
likum bleek een lastige tegenstan-
der voor de nieuwbakken eerste-
klasser. SV Cambuur begon het 
vorige seizoen slecht met twee 
verloren duels, waaronder het 
eerste tegen Birdaard. Midden-
velder Gerben Reiding betreurt 
het thans, dat SV Cambuur niet 
op volle sterkte de cotnpetitie kan 
beginnen. Hij vertelt dat het cen-
trum van de verdediging dan nog 
niet terug is van vakantie. "Dat is 
erg jammer voor onze club en het 
gemis van onze trefzekere spits 
Albert Outjcs zal ons ook parten 
spelen." Outjes heeft namelijk 
werk gevonden op een passa-
giersschip dat mensen over de 
Rijn voert. Hij omschrijft SV 
Cambuur als een technisch goed 
ingespeelde ploeg. "Ik hoop dat 
we eens ons eigen technisch spel-
letje kunnen spelen, maar het zal 
afzien worden. Franker promo-
veerde ook al driemaal en werd er 
evenzovele keren uitgeknik-
kerd." De trainer Jac Reiding wil 
graag met een technisch concept 
de competitiestart aangaan. Vol-
gens de middenvelder had de pro-
motie al eerder moeten plaatsvin-
den. "We hebben een goed elftal 
en de organisatie binnen de club 
is erg goed.'' 

Delfstrahuizen 
Delfstrahuizen is na één jaar af-
wezigheid, weer terug in de eer-
ste klas van de FVB. En dat is 
vooral te danken aan een verjon-
gingskuur, welke Delfstrahuizen 
heeft ondergaan. Delfstrahuizen 
wist de draad weer op te pakken 
en kon met inzet weer de weg te-
rugvinden naar de eerste klas van 
de FVB. Jan Bok, de aanvoerder 
van Delfstrahuizen, is zich be-
wust van het feit dat zijn club een 
vechtersmentaliteit heeft. "Wij 
hebben een ploeg met vechtlust, 
maar de techniek is er in de laat-
ste jaren niet op achteruit gegaan. 
Vorig jaar wisten de aanvallers 
veel kansen te creëren en, wat 
belangrijker is, te benutten." Met 
meer dan 90 doelpunten in het 
voorgaande seizoen moet dat 
Delfstrahuizen toch wel wat hoop 
geven voor het komende voetbal-
jaar. Maar Jan Bok plaatst hierbij 
bewust nog enkele kanttekenin-
gen. "Je moet niet vergeten dat 
wij bijzonder weinig tegenstand 
hebben gekend in het vorige sei-
zoen. We hebben bovendien en-
kele jonge spelers en die moeten 
nog het één en ander leren. Ik 
moet wel zeggen dat vooral deze 
jongens zich geweldig hebben 
aangepast en er mee voor hebben 
gezorgd dat we zijn gepromo-
veerd." 

Delfstrahuizen wil af van het 
geijkte verhaaltje dat ze zo hard 
voor de tegenstander zouden zijn. 
"We zullen echter wel van ons 
afbijten, reken daar maar op. 
Maar hard en gemeen, er wordt 
wel vaker iets gezegd . . ." Er is 
weinig veranderd in de selectie 
van Delfstrahuizen. Henry Koek, 
'afkomstig van Oosterzee, is een 
keeper die toegevoegd is aan de 
selectie. Bovendien heeft Delf-
strahuizen een nieuwe trainer 
aangetrokken in de persoon van 
Kooistra, die voorheen trainde bij 
Udiros uit Nieuwehorne. 

Nieuwe clubs in top 
FVB: middenmoot? 

DEVOUBALLUN 06-91122333  
Voor 40 cent per minuut de 
laatste nieuwtjes overvoetbal: 
nationaal - Internationaal. 
transfers • programma's - 
uitslagen afgelastingen - 
topskorers en 	fr 00' nog veel meer. 	v 



Deze keeper raakte zo'n tien minuten later nog verbaasder, nadat Yke 
er wederom 2 — 0 van maakte. Om in termen te spreken van een bekend 
persoon gingen wij al " CONSOLITP.7END " naar de eindoverwinning. 
Eenmmaal thuis in de kantine was het dan ook feest, waar we dan ook 
maar uitvoerig van hebben genoten. 

Rintje Heeringa 

Prijsuitreiking van de "minst gepasseerde keeper" en de utopscoorder". 

Beneden de winnaars:boven: ANNE HAVEN, SIETSE VAN DER WAL, IJKE DE 
JONG, MINDERT MULDER. 

onder: JAN DE VRIES en MARTEN WOUDSTRA. 
Ontbreken: NICO HUPPES en BERNIER HOEKSTRA. 

0.J  

TE KOOP AANGEBODEN 

4 paar voetbalschoen maat: 389  399  40 en 41 

1 paar sportschoenen maat 40 (breed model) 

1 trainingspak 7-10 jaar 

2 paar D.W.P. voetbaksokken 7-10 jaar 

Af te halen bij: Joke van Hes 

H.J.Groenstraat 33 

Sintjohannesga tel. 05137 - 1798 

'Ik heb het in de rust nog  zó  gezegd: Niet alle middenvelders tegelijk 
mee naar voren. Je ziet 't: Balverlies en we gaan voor schut.' 



Verslag van de oefenwedstrij_d van de A junioren 

Dinsdag 19 augustus hebben de jongens van het "A team" gevoetbalt 

tegen Bant. Het was een matig maar sportieve wedstrijd. 

Scheidsrechter W. Zwart had geen moeite om de jongens in toom te 

houden (van beide partijen). Wietze willen we even langs deze weg 

bedanken voor het fluiten van deze wedstrijd. Ook A. Haven 

bedankt dat je met ons wou meespelen.Ondanks vakantie en blessures 

hadden we precies 11 spelers en dat is toch wat te weinig. 

De wedstrijd op zich was met name op het middenveld wat rommelig, 

doordat er te veel alleen werd gespeeld, namen noemen heeft geen 

zin want de spelers die we bedoelen weten het inmiddels al, of 
niet jongens? Ook voorin kon men niet tot scoren komen doordat er 

twee spitsen stonden die niet echt in hun ritme konden komen. 
De tweede helft ging iets beter toen Marco (van Basten) voorin 

kwam te spelen, maar scoren wou niet. Ook mede het goede keepen 
van de doelverdediger van Bant. Het laatste half uur was voor de 

meeste van onze jongens wat teveel van het goede doordat de 

conditie niet was zoals hij behoort te zijn. In overleg met de 

trainer J. Haven zullen we proberen daar in de eerstkomende weken 
wat verbetering in te brengen. Ook de jongens hebben daar geen 

bezwaar tegen, of wel? 
Sponsoring van de A junioren: 
De heer H. Hessels, eigenaar van discotheek de Vrolijkheid was 

bereid om de A junioren geheel in nieuwe shirts, broekjes en 

sokken te steken. Hiervoor onze hartelijke dank namens leiders 

en spelers. Ook het uitwassen van de kleren van de jongens is voor 

de moeders geen probleem meer. Mevrouw Hessels is bereid deze elke 

week uit te wassen. Ook natuurlijk hiervoor onze dank. 

Ook nog bedankt garage Bijker voor toernooishirts beschikbaar te 
stellen. Natuurlijk met reclame opdruk  if  Garage Bijker". 

Als laatste wil ik Dick welkom heten als leider bij het "A team". 
P.S. Jongens zorg voor een mooie en zeker een sportieve competitie. 

Albert Hol. 

VERENIGINGSNIEUWS 

Het 4e elftal heeft op 16 augustus zeer succesvol deelgenomen aan 

een toernooi te Gorredijk. Er werd nl0 een eerste prijs in de wacht 

gesleept. Het 4e werd winnaar met 7 punten en een doelsaldo van 

negen voor en slechts 44n goal tegen. Gorredijk en Opende werden 
gedeeld tweede met elk 4 punten. Proficiat1 



HERMAN 
KLE INSNIIT  

uw echte warme bakker 

In koopcentrum JOURE 

Gezond leven is goed. Bloemen kopen  yaw  je 
vrouw is goed. Eens vroeger opstaan is goed. Er op  
oil  in eigen land is goed. Elkaar liefhebben is goed. 

setp511~~ 
Orin~~111~ 
.M,Cemolmku 

,111119.  

JUWELIERSBEDRIJF 

I. H. VAN DER MEULEN 
Midstraat 121, Joure, telefoon 05138-2.187 

SIGARENNIAGAZILIN 

DE HEY 
DE MERK 3 JOURE 

TEL. 05138.3501 

(ook InIeveradres 
voor logo en lotto)  

beak Zoelendal Sport 
Miclabsat SS -Jour. - tat 05138 3880  

UW ADRES VOOR ALLE 
SPORTBENODIGHEDEN 0. A. 

VOETBAL—, ZAALSPORT—, LOOP—
EN TENNISSCHOENEN 

SHIRTS, BROEKJES, KOUSEN 
TRAININGS— EN JOGGINGPAKKEN 

TENNIS— EN ZWEMKLEDING  

TALBOT - PEUGEOT-DEALER 

TALBOT PEUGEOT  
Scheen 51 

Joure 
tel. 05138-3355  

AUTOBEDRIJF 
VEENSTRA  BY  

jigtfrimije 
Mienkenijui5" 

Midstraat 104,8501 AT Joure, Telefoon: 05138 - 2378* 

Voor: LUXE GESCHENKEN 
TUINMEUBELEN 
HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN 

Brilmonturen  venal  140,... 

Contactlenzen 

Contactienavleeistof  fen 

Fete-  en Filmartikelen  

Fete's  in 2 dagen klaar 

Op vertoon van  doze  
advertentie geven wij 
10  ale  korting hij aankoop 
van een complete bril. 
(montuur # glazen) 

IL.E°22 
MIDSTRAAT 143 TELEFOON 
8501  AK  JOURE 05138-5254 

tlo nit'.  kerk  

voor al uw voeg en 
restauratiewerkzaamheden naar 

voegbedrijf S. V.5. 
W. SLOOTHAAK 

Seharsterbrog 05138.4872 
Reeronveen 	05130.88781 

SPEELCLUB „DE ROTONDE" 
JOURE 

Klokmakerij 1  - 05138-6798 	% 
„Observatie 24" 
„Naturel 21" 	 Hapjes en dranken gratis 

I
Vrijdags, zaterdags en zondags diverse buffetten gratis 

voor alle 
voorkomende 
werkzaamheden 
te1.05138.6211 km 2284 



handel in bouwmaterialen 
kunststofkoziinen en 
aanverwante artikelen 

Bouw- en Aannemersbedrijf 

FA, H. FABRIEK 
EN ZN. 

Streek 59 
St. Johannesga 
Tel. 05137-1207 

I 	%I 

_Amu, unectu
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VEEHANDEL Fa. PEN 
VOOR AL UW VEE, GEEF HET 

. EN H. PEN MAAR MEE (COMM, HANDEL). 

M,J,HOGEBOOMSTRAAT 9 
8464 NX SINTJOHANNESGA 
TEL, 05137 - 2071 

NIEUWEWEG 13 
8463 VE ROTSTERHAULE 
TEL. 05137 - 1340 

TECHNISCH BEDRIJF 

W. MINNESMA 
OUDENA8NE JOUSTERWEG 92 - TEL 05130-77370 

MUNNEKEDUREN-SCHERPENZEEL GRINDWEG 188 

TEL 05818.230 

0A8-WATER- ELEKTRA-cv  -OAK-  EN ZINKWERK 

• ERKEND INSTALLATEUR 

1 

~lb 

containersvanuitHeetenveen.. 
vooraluwafvalstoffen 

1/111§ 

MOI 
'Fr 	•  -- 

LEDIGEN ééri of meermalen 
per week volgens vast 
routeschema.  

IBA-CONTAINERS 
van 500 tot 5000  It  r, 
Ledigen ter plaalse. 
Een hygiënische bak! 

«E=0 
Tel. 05139-545  Tevens mini-containers. 

Rabobani: t:J 
ou-Aamkksoartt 

«2« k1444.1-  2441! 

Heerenveen, BURG. KUPERUSPLEIN 31/ 

KATTEBOS 146 /CRACKSTRAAT 21 /T01,11UISWEG 12/ 

Rotsterhaule, STREEK 138 

De 
adver teerders 
maakten deze 

uitgave 
mogelijk. 
Bedankt 

DE S.R.V. RIJDENDE WINKEL 
STOPT OOK VOOR UW DEUR 

met  melkproducten 
doordeweekse 

en boodsehappen 
DAGELIJKS VERSE groenten en fruit 

Jolt° do Jong (----***- Jan  Shaver 
Pone  3 	sRv NI.J.Nogeboomatraat 15 
1011707 	 teI.1070 

*****************************- 

fnv  
Voor alle WERKGEBIEDEN 

en ook voor 
UITKERINGSGERECHTIGDEN 

* • 	Want een ieder heeft 
zijn PLICHTEN maar  
óók  zijn RECHTEN. 

* 	Voor inf.: W. ZWART 
* STREEK 81 SINTJOHANNESGA 

tel. 05137-2019 
km *W-Wit-************Kk******* 
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